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माझ ेवडील रोज सकाळी मला कारमधनू 
शाळेत नेऊन सोडत. पण त्ाांनी मला शाळेत 
सोडा्ला ्ेऊ न्े, असे मला वाटे. ्ाि े
कारण, पा्ी िालत शाळेत जाणारी मलेु नेहमी 
माझ््ाकड ेटक लावनू बघत. काही मलेु तर 
माझ््ाकड ेबोट दाखवत तर काही त्ाांि ेबोट 
बांदकुीसारखे दाखवनू माझ््ावर नेम धरत.  

“सगळे आपल््ाला वाईट का समजतात, 
बाबा?” मी वडडलाांना वविारले.  

“तसां फक्त ससनेमात दाखवतातां,” त ेउत्तरल.े  

तरीही मी कधीकधी त्ाांना शाळेपासनू दरू 
अांतरावर गाडी थाांबवनू उतरण््ासाठी राजी 
करत असे.  



शाळा सटुल््ावर मी माझ््ा समत्राांना भेटत असे. मी त्ाांना  
फुटबॉल खेळा्ला साांगत असे. पण त्ाांना लढाई-लढाई खेळा्ला 
आवडत अस.े कारण लढा्ला त्ाांच््ाकड ेएक शत्र ूहोता, मी. 
टोरीकड ेअनेक प्रकारच््ा खेळण््ातील बांदकुा होत्ा. ्ा बांदकुा 
रस्तत्ाच््ा टोकाला असलेल््ा जांगलात घेऊन जाण््ासाठी जॅक 
आणण रेग्गी त्ािी मदत करत. ततथेि मी त्ाांना भेटा्िो.   

जॅक कधीकधी आपल््ा वडडलाांिी एखादी वस्तत ूसोबत आणत 
असे. त्ाच््ा वडडलाांि े्दु्धातील फोटो ककां वा त्ाांना समळालेली पदके  
आणून तो आम्हाला दाखवत असे. “त ेएक शरू ्ोद्धा होत,े” जॅक 
म्हणत असे. मग तो मला म्हणत असे की लढाईच््ा खेळात त े
मलाि शत्र ूबनवतात, कारण मी शत्रदेुशातील लोकाांसारखा ददसतो.  



“िल पळ, डोनी,” जॅकने आदेश ददला. “त ूवाईट माणूस आहेस आणण 
आम्ही तुझा पाठलाग करून तुला पकडणार आहोत.” 

“नाही, मी वाईट नाही,” मी ववरोध केला. “माझ ेवडील आपल््ा सनै््ात 
होत.े त ेइटली आणण फ्रान्समधले लढले होत ेआणण माझ ेकाका कोरर्ात लढले 
होत.े“  

“अशक््!” जॅक म्हणाला.  

“तुझ ेवडील आणण काका आमच््ा सनै््ात कसे असतील?” टोरीने वविारले.   

“खरां्,” रेग्गीन ेमान्् केले, “आपल््ा सनै््ात तुझ््ासारखां ददसणारां कुणीि 
नव्हतां. त ूससद्ध करून दाखव नाहीतर पळा्ला सरुुवात कर, डोनी.” 

मी ससद्ध करू शकलो नाही, त्ामळेु मला पनु्हा वाईट माणूस बनावे लागले. 
मला ्ा गोष्टीिा ततरस्तकार वाटे. पण समत्र गमावण््ापेक्षा खेळात वाईट माणूस 
बनणे जास्तत ठीक वाटा्ि ेमला.   



पण मला माहीत होत ेकी माझ ेवडील एक शरू ्ोद्धा होते, हे ससद्ध 
करा्ला त्ाांच््ा ्दु्धाच््ा कहाण््ा परेुशा होत्ा. मी अनेकदा गॅस 
स्तटेशनवर त्ाांना आपल््ा सनै््ातील समत्राांशी गप्पा मारताना ऐकले 
होत.े मी ककत्ेकवेळा त्ाांना ्दु्धातील कहाण््ा साांगण््ािी ववनांती 
केली, पण दरवेळी त्ाांनी त ेटाळले.  

एकदा, मी बाबाांच््ा लष्करी टोपीतील पदक काढण््ािा प्र्त्न केला. 
त ेपदक मला माझ््ा समत्राांना दाखवा्ि ेहोते. त्ासाठी मला बाबाांिा 
खूप ओरडा खावा लागला. मी त्ाांना साांचगतले की ते एक शरू ्ोद्धा 
होत,े हे ससद्ध करण््ासाठी मी त ेपदक काढत होतो. ्ावर त ेम्हणाले, 
“तुम्ही मलुाांनी ्दु्धबबद्ध सोडून इतर कुठलातरी खेळ खेळा्ला हवा.” 



्शकाकाांिहेी असेि होते. त े
आमच््ासोबत स्तटेशनमध््े बसत, कॉफी 
वपत. पण त ेनेहमी शाांत असत आणण 
कोरर्ाबद्दल जास्तत बोलत नसत. एकदा 
मी त्ाांना त्ाबद्दल वविारले.  

“खरे शरू बढा्ा मारत नाहीत,” ते 
म्हणाले. “ते फक्त त्ाांिां कततव्् पार 
पाडतात.” 

त ेआमच््ा घरी ्ेत तेव्हा मी 
दटव्हीवर ्दु्धािा ससनेमा बघत बसलेलो 
ददसलो ककां वा व्व्हएतनाममध््े 
िाललेल््ा ्दु्धाि ेबातमीपत्र पाहात 
असलो तर त्ाांना आवडत नसे.  



खेळात वाईट माणूस बना्िा मला खपूि ततटकारा आला. शवेटी मी 
ठरवले की समत्राांपासनू लपनू राहा्ि,े त्ाांना मी सापडूि शकणार नाही अशा 
जागी. मी गुपिपु जांगलात सशरलो. झाांडाांच््ा अधनूमधनू सू् ातिी ककरणे 
जसमनीवर पडली होती. आजवर मी जांगलात एवढ््ा आतप्तं गेलो नव्हतो. 
सू् ातिा प्रकाश तनस्ततजे होत गेला आणण जांगलात अांधार होत गेला. माझ ेबटू 
खाली पडलेल््ा काटक््ाांना चिरडत असल््ािा आवाजि फक्त ऐकू ्ेत होता.  

मग झडुपाांमध््े काही सळसळ झाली. हा आवाज टोरी, जॅक ककां वा 
रेग्गीिा नव्हता. मला भीती वाटू लागली. आता परता्िी वाट शोधली 
पादहजे, हे उमगले. पण मी एकाि जागेवर गोल-गोल कफरत रादहलो तर 
का्? मी एका मोठ््ा खडकावर बसलो आणण वविार करू लागलो. कारण 
घाबरलो असतो तर पररव्स्तथती चिघळली असती. शरू माणसे घाबरत 
नसतात. त ेत्ाांि ेकततव्् करत असतात.  



कॅप्टन डोनी ओकाडा म्हणून, मी 
माझ््ा सतैनकाांना मोठ््ा ववश्वासाने 
सावकाशपणे, तनभत् तनेे, गदत-अांधाऱ््ा 
जांगलातून घेऊन जाऊ लागलो. काही 
अांतर पार केल््ावर, सू् तप्रकाशाि े
दशतन झाले. मी एका मोकळ््ा जागी 
पोहोिलो. सू् ाति ेदशतन झाल््ावर 
मला खूप बरे वाटले.  



“पाव!्” 

“आम्ही तुला शोधनू काढलां, डोनी!”  

जॅक आणण रेग्गी त्ा मोकळ््ा जागेतून माझ््ाकड ेधावले. 
मी आपली खेळण््ातील बांदकू फेकून ददली आणण जांगलाच््ा 
ददशनेे पळालो. धावताधावता वाटेत एके दठकाणी मी अडखळून 
पडलो आणण फरफटत गेलो. परत उठून मी शक्् तततक््ा 
वेगात धाव ूलागलो. 



मलेु माझा पाठलाग करू लागली. मी बाबाांच््ा गॅस स्तटेशनवर 
पोहोिलो, तेव्हा त ेततथेही आले.    

“ठो-ठो-ठो-ठो! पाव!् पाव!् पाव!् ठार झालास तू डोनी!” 

बाबा आणण काका एका कारिी दरुुस्तती करत होते. ्ोशकाका 
कारच््ा खालनू लगेि बाहेर आले. त्ाांना खूप राग आला होता. 
बाबासदु्धा उठून उभे रादहले आणण का् झाले त ेपाहू लागले.   



“मी वाईट माणूस नाही!” मी ओरडलो आणण बाबाांकड ेपळालो. 
बाबाांनी त्ाांिा हात माझ््ा खाांद्यावर ठेवला. “ 

“िला मलुाांनो,” ते म्हणाले. “परेु झाला तुमिा लढाईिा खेळ.” 

्ोशकाकाने खेळण््ातील बांदकुीकड ेटक लावनू पादहले आणण 
त्ाांिा राग जास्तति वाढला.   

“अरे, डोनी, तू तर खेळािी मजाि घालवनू टाकलीस!” रेग्गी 
म्हणाला.  



मी वर मान करून बाबाांकड ेपादहले. त्ाांना माझी बाज ू
समजावनू साांगताना मी डोळ््ाांतील अश्र ूरोख ूशकलो नाही.  

“बघा बाबा, तुम्ही मला ्दु्धाच््ा कहाण््ा साांगणार नाही का? 
मी त्ाांना ससद्ध करून दाखव ूशकणार नाही का? आपण  नाही 
त्ाांच््ासारखां शरूवीर होऊ शकत!” 

बाबाांनी ्ोशकाकाांकड ेपादहले. काकाांनी क्षणभर वविार केला 
आणण आपली मान हलवनू होकार ददला.   

“उद्या आम्ही तुला शाळेतून न््ा्ला ्ेतो,” बाबा म्हणाले.  



पढुल््ा ददवशी शाळेत मलेु मला “भेकड” आणण “बाबाांिा 
बच्िा” असे चिडव ूलागले. शवेटी, शाळेिी घांटा वाजली आणण मी 
दाराकड ेिाल ूलागलो. माझ ेवगतसमत्र एकत्रि माझ््ा मागेमागे ्ेऊ 
लागले. मग त्ाांनी त्ाांिी बोटे बांदकुीसारखी करून माझ््ावर 
रोखली.   

“ठो-ठो-ठो-ठो! पाव!् पाव!्” 

शाळेत त्ाांनी सवतत्र माझा पाठलाग केला. काल ठरवल््ानसुार, 
बाबा आणण ्ोशकाका ्ेतील अशी मला आशा वाटत होती.   

शाळेबाहेर, सगळी मलेु उते्तव्जत झाली होती. त ेरस्तत्ाकड ेबोट 
दाखवत होत.े मी त्ा ददशलेा पादहले. माझा माझ््ा डोळ््ाांवर 
ववश्वासि बसेना.  



आपल््ा वकत शॉपमधील कपड ेघालनू माझ ेबाबा त्ाांच््ा 
ट्रकजवळ उभे होत.े पण त्ाांनी उन्हािा िष्मा आणण 
लष्करी टोपीसदु्धा घातली होती. टोपीवर पदके लावलेली 
होती – मी पादहली होती त्ापके्षा जास्तत पदके. ्ोश 
काकाांना बघनू तर मी अवाकि झालो. त्ाांनी उन्हाच््ा 
िष्म््ासोबत आपला ऑफीसरिा गणवेश आणण हॅट घातली 
होती. त्ाांच््ा छातीवर लावलेल््ा कफती खलु््ा के्र्ॉन 
खोक््ाच््ा वरच््ा भागासारख््ा ददसत होत्ा. त्ाांिी पदके 
आणण वपतळेिी बटणे उन्हात िमकत होती.    



्ोशकाकाने माझा फुटबॉल 
आपल््ा हातात पकडून ठेवला होता.  
मी मलुाांच््ा गदीत ददसल््ावर त े
मोठ््ान ेओरडले, “हे, डोनी, पकड!” 
त्ाांनी बॉल अिकू कफरवनू फेकला.  



मला वाटले होत ेकी बाबा आणण काका मला गाडीतून घरी न््ा्ला 
आले होते. ततथे काही वेळ थाांबनू त्ाांनी मी ठीक आहे ्ािी खात्री करून 
घेतली. मग त ेततथनू परत गेले. फुटबॉल हातात धरून मी ततथेि स्ततब्ध 
उभा रादहलो.    

“कोणकोण खेळणार?” मी वविारले. 

जॅक, रेग्गी, टोरी आणण इतर काही मलेु खेळा्ला उतसकु होती. 
आम्ही सगळे मदैानाकड ेपळालो.  

्ावेळी मलेु माझा पाठलाग करण््ाऐवजी माझ््ासोबत ्ेत होती.  

समाप्त 



लेखकािे मनोगत 

अमेररकेतील समुारे 50,000 नागररक, आसश्ा आणण प्रशाांत 
महासागरातील बेटाांि ेमळू रदहवासी होते. त्ाांनी दसुऱ््ा 
महा्दु्धात अमेररकी सनै््ात काम केले होत.े ्ाांतील सवातत 
उल्लेखनी् होती, 442 रेव्जमेंटल कॉम्बॅट टीम. ही 
अमेररकी सनै््ािी अशी पलटण होती ््ातील सवत 
सतैनकाांि ेमळू जपानी होत.े ्ा पलटणीने ्रुोपातील 
ककत्ेक ्दु्धाांमध््े भाग घेतला होता. त्ाांना अनेक 
शौ्तपदकेही समळाली.  


